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األول أيت  ))ثم اهللا ينشئ  ((]20: [العنكبوت))ثُم اللُه يُنِشُئ النْشَأَة اآلِخَرَة ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  ((
على  هنا علمٌ  )اهللا( ))اهللا  م ثُ  (( :هوقولُ  ،هدَ ر هذا األمر وتأك ر قَ يفيد تَـ بالصيغة الفعلية وهنا أتى باجلملة االمسية لِ 

له معناه املعبود واإل ،ن الناست مِ فَ ذِ ة االستعمال كما حُ رَ لكثْـ  ااهلمزة ختفيفً  تِ فَ ذِ ه فحُ لَ ها اإلِ ي جل وعال وأصلُ البارِ 
بدليل  قّ و املعبود حبَ ا هُ نَ ون اهللا هُ وعلى هذا فيكُ  حبق أو بغري حقّ  اإلله معناه املعبود سواءٌ  حبق أو بغري حق أو ال؟

علٌم اهللا  :فعلى هذا نقول ؟مجاعة واضح يا سبحانه وتعاىلإال اهللا  ق يعين ال معبود حَ  ))هللا  إله إال اَال  (( :قوله
ها إذا اإلله مبعىن املعبود حبق أو بباطل ولكن  واألصل أن  ،وه أي املعبوده اإلله مبعىن املألُ على الباري جل وعال وأصلُ 

 ايقول مد  )) يُنِشُئ النْشَأَة اآلِخَرةَ  (( إله هو حق إال اهللا عز وجل يعين ال حق  هَ فاملعىن ال إلَ : ال إله إال اهللا قلت
  ق اكيف أنطِ   امد  " مع سكون الشني ارً صْ وقَ 

  : النشاءةالطالب
وقوله  )) ثُم اللُه يُنِشُئ النْشَأَة اآلِخَرةَ  (( )) ةَ أَ شْ الن  ((مع سكون الشني  اوقصرً  ))رة اآلخِ  ةَ ءَ اشَ الن  (( :الشيخ

وحيتمل أن تكون مبعىن اسم املفعول أي  ةالضرب بُ رِ كما تقول يضْ ا  ل أن تكون مصدرً مِ حيتَ  )) يُنِشُئ النْشَأةَ  ((
: كيف نسميه نشأة ثانية فإذا قال قائل ةً ر ئ اخللق مَ نشِ يُ  سبحانه وتعاىلاهللا  ر واملعىن واحد أن أ اآلخِ شَ نْ مُ ـينشئ ال

فهي بالنسبة إليها نشأة  اكثريً   اها اختالفً تِ اإلعادة ختتلف عن سابقَ  هذه اب على ذلك أن اجلو  :؟ قلناوهو إعادة
ها ناقصة ولذلك جتدُ  فناءٍ  حياة الدنيا حياةُ ، و اآلخرة حياة أبدية مثل احلياة الدنيا حياةُ  اة اآلخرة ِمي هيحيَ  ن ألَ 
ت نشأة وإن كانت هي يَ ألبد فلذلك مسُ لِ  قُ لَ فإنه خيُْ ا اإلعادة أم  ،فعْ ن ضعف إىل قوة إىل ضَ ق اإلنسان مِ لَ خيُ 

ثُم َأنَشْأنَاُه  (( :أطواره رَ أمه قال اهللا تعاىل فيه بعد أن ذكَ  انظروا إىل اجلنني يف بطنِ  ،ختالف احلالنيِال  ؛إعادة
خ الروح ير األخري الذي فيه نفْ ه ملا كان التطو ير لكن ؟ تطوِ وهل هو إنَشاء وال َتْطِوير ]14: [املؤمنون)) َخْلًقا آَخرَ 

ي م ة جديدة غري األوىل فسُ أَ خ فيه الروح فيكون نشْ فَ نْـ اد مث تُـ األول وهو يف بطن أمه مجََ يف ، خيتلف عن األول
 ه البدءنْ ومِ  ]20: [العنكبوت))ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  (( ،ن حال إىل حالمِ  انشأة وإن كان تطويرً 

والقدرة هي  ،اهللا على كل شيء قدير ه ألن ن كونه ابتدأ اخللق مث أعادَ ما سبق مِ لِ  عليلهذه اجلملة ت " واإلعادة
ها الضعف وهذه لُ ة يقابِ و ، القُ ز، وهل هي القوة أو غريها؟ غُري القوةون عجْ ن الفعل بدُ به الفاعل مِ  نُ يتمك  وصفٌ 

ر ولكن ؟ قادِ ا الكتاب لكن مبشقة ماذا أُوَصف بههذ تُ لْ أنا محَ  مثًال  :ر ذلك باملثالويظهَ  ؟ز متامجْ يقابلها العَ 
ه ريشة يف يده هذا قادر ه كأن والثالث أخذَ  ،زاجِ ز عنه هذا عَ جِ عَ أن حيمل هذا الكتاب  وآخر أرادَ  ا،قوي  لستُ 

ه فهل أنت ا غريُ  فُ وصَ  يُ ف ا ذي الشعور والوصَ القدرة يُ  اكذلك أيضً   ،القدرة غري القوة  ذا أن ني بَـ فتَ  ،يّ وِ قَ 
نعم  ،الشعور وغريه فتقول للحديد قوي وتقول لإلنسان قويُذو  ا فوصَ القوة يُ  ،؟ التقول للحديد أنه قادر
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ِة اْلَمِتيُن  ((بالقوة  رة وموصوفٌ دْ وف بالقُ موصُ  سبحانه وتعاىلواهللا  اُق ُذو اْلُقوزَه ُهَو الرالل الذاريات))ِإن] 
شيء وقال صاحب بصص وم ما خيُ مُ ؟ هذا على عُ عاّم خمصوص وال ال ))َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  ((ب طيّ  ]58:

اهللا فليس عليها  ه يعين ذاتَ ذاتَ  العقلُ  ص ر" خَ ادِ ه فليس عليها بقَ ذاتَ  العقلُ  ص "وخَ  :قال السيوطياجلاللني وهو 
 [املائدة))ُك السَمَواِت َواَألْرِض َوَما ِفيِهن َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ِللِه ُملْ  ((بقادر قال هذا يف سورة املائدة 

:120[  العقل خيَُ  قال إن ن العقول إال العقل الفاسد صص هذا العموم مِ : ال خيوحنن نقول ،ص هذا العمومص
اهللا يفعل ما شاء  ل الصحيح السليم فهو يري أن ا العقأم  ،األفعال االختيارية باهللا عز وجل اع قيامِ نَ تِ ى امْ الذي يرَ 

االختيارية اليت  األفعالن ب وغري ذلك مِ جَ ك ويعْ حَ نعم ويستوي إىل السماء ويضْ  ،ينزل ويستوي على العرش
يقِدر على ما  عظيم إذا كانَ  ه "خص العقل ذاته فليس عليها بقادر " هذا خطأٌ فقولُ  سبحانه وتعاىله تليق جباللِ 

ه ال لعل املؤلف يريد أن  :لكن لو قال قائل ،ن أكرب الغلطال ومِ حَ ُـ ن أكرب امل؟ هذا مِ يقِدر على غريه نفسه كيف
 أصًال   القدرة ال تتعلقق به القدرة أصًال ل قلنا هذا ما تتعَ  ،له لٍ اثِ ق ممَُ أو على خلْ  يقدر على إفناء نفسه مثًال 

نا عبارة يقوهلا بعض الناس ج منه هرَ خْ فليس مبُِ  ،ن األصلوم مِ يف العم داخلٍ  فهو غريُ  ابالشيء املستحيل إطالقً 
َعَلى ُكل َشْيٍء  (( :اهللا تعاىل يقول ن ري خطأ ألَ ؟ هذا التعبِ دير "ما رأيكم ذا التعبريه على ما يشاء ق"إن  يقول

ما ه نعم لَ عَ فَ ه لَ عليه فلو شائَ  ر ه قادِ اء، حىت الذي ال يشاؤُ اء وما ال يشَ شيء فهو قادر على ما يشَ  لّ كُ   ))َقِديٌر 
وهو  ((، القرآن ة ملا جاء به القرآنهذه العبارة "على ما يشاء قدير " خمالف مث إن  ،يشاء فقط هو بس على اللي

هذه العبارة  بعض أهل العلم يقولون إن  مث إن  )) اوكان اهللا على كل شيء قديرً  (( ))َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر 
بعمله ال دخل  ال ستقِ ه إذا كان اإلنسان مُ بعمله فقالوا إن  ل قِ تَ سْ اإلنسان مُ  ولون بأن الذين يقُ  املعتزلةمبذهب  يوحِ تُ 
نه إفالذي ينبغي أن نقول  ،عن عمل اإلنسان وهذا خطري كما هو معروف اهللا عاجزٌ  اهللا فيه فمعناه أن  ةِ يئَ شِ مَ لِ 

َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا  (( :علينا هذا بقوله تعاىل ْنَتِقضُ أال يَـ  :قال قائلفإذا  ،على كل شيء قدير على اإلطالق
؟ على اجلمع ال على قلنا: املشيئة هنا عائدة إىل إيش؟ على اجلمع وال على القدرة ]29: [الشورى))َيَشاُء َقِديٌر 

الشيطان  إن : يقولون ، ما قلنااِيف نَ فال تُـ  ىلسبحانه وتعاهم بدون عجز هم مجعَ عَ ه إذا شاء أن جيمَ املعىن أن  ،القدرة
د إذا مات نعم العابِ  :قال ،ح مبوت العابدالعامل وال تفرَ  مبوتِ  حُ ك تفرَ له إن  :اجتمعوا إليه فقالوا هم مجع جنوده أو

بالعلماء  فاملراد د علينا األمور.فسِ ي يُ قِ م وإذا بَ ـالَ وت عن عَ لكن العامل إذا مات ميُ  ،ميوت عن نفسه ما يهم
 ،ه وإىل عابدلُ للعامل أذهب أنا وأنتم إىل عامل نسأَ قال: يال بروح أنا وياكم عون لون ويدْ احلقيقني الذين يعمَ 

يقدر  ر أن خيلق مثل نفسهنعم يقدِ  :؟ قالر اهللا أن خيلق مثل نفِسههل يقدِ  له: ذهبوا إىل العابد قالوا : إنهيقولون
أي إنسان  ،ر؟ كفَ قدير ماذا حصل هلذا الرجل ألن اهللا على كل شيء :قال ؟ليلش الدياهللا أن خيلق مثل نفسه، و 
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 اق عظيم جد ، الفرْ ، لو مل يكن ِمن الَفْرقغري صحيح مهما كان ما ميكن ار وهو أيضً افِ يعتقد هذا االعتقاد فهو كَ 
قالوا له هل يقدر و ا إىل العامل و ءُ وجا ،احلق غري خملوق لوق واإللهُ خمَ  - رد قُ و لَ  - أن هذا اإلله مل يكن إال لكن لو 
لو  ا أن يقول له كن فيكون،إمنا أمره إذا أراد شيئً  :فقال ،السماوات واألرض يف بيضة واحدةحىت  علاهللا أن جي

إن  :ا نقولنَ واحلاصل أنـ  ،لن األو ر مِ للناس أكثَ  ر حسب ما يبدوكَ نْ األخري ميكن يُـ  أن ع م ..ه أراد ذلك لفعلَ 
نفسه استثناء شيء من هذا يف  عَ قَ وز أن يَـ ال جيُ  ))اهللا على كل شيء قدير  إن  (( :ه تعاىلقولَ  أَ ن إذا قرَ اإلنسا

  يكون على عمومه بدون تفصيل نعم لالعموم ب
  )). كيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشئ النشأة اآلخرة(( دأ على املعاد االستدالل باملبْ 
 دِ أن يستَ  لّ دِ ه ينبغي للمستَ ومن فوائدها أن ع بذلك اخلصم.نِ يقتَ د على الغائب لِ اهَ شَ ُـ بامل ل  

  .)) ثُم اللُه يُنِشُئ النْشَأَة اآلِخَرةَ  (( :هومن فوائد اآلية إثبات البعث لقولِ 
  .))إن اهللا على كل شيء قدير  (( :ومنها إثبات قدرة اهللا عز وجل لقوله

  .))على كل شيء قدير  (( ؟م هذه القدرة ِمن أين يؤخذ العموممنها عمو 
والنزول واالستواء على العرش  يء؟ اه ِمن متام ُقدرته مثل إيشهللا عز وجل فإن  االختياريةاألفعال  ومنها إثباتُ 

 ب وما أشبه ذلكجَ ك والعَ حِ والض.  
ه فليس عليها ذاتَ  العقلُ  ص خَ  ن قال "مَ  ا عليها وليست داخلة يف مضمون اآلية وهو خطأُ نَ هْ وهذه نبـ  اومنها أيضً 

ون قيام األفعال االختيارية يف اهللا عز وجل رُ نكِ هذا فيمن يُ  إن  :وقلنا ؟ا أنه ليس بصحيح واضحن يـ بقادر "وهذا بَـ 
  عليهم من الكتاب والسنة وإمجاع السلف ه يردل وهذا الشك أنأن يفعَ  سبحانه وتعاىلما يقدر  ونيقولُ 

  : اش العبارة؟الطالب
  "خص العقل ذاته فليس عليها بقادر" نعم. يقولون :الشيخ

 ((يعين بعد البعث  ]21: [العنكبوت))يـَُعذُب َمْن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن  (( :مث قال اهللا تعاىل
العذاب  حىت يف الدنيا ألن  )عذبي( يكونوجيوز أن  ،ن يشاءمَ  بُ عذ بعد هذا يُ  )) ثُم اللُه يُنِشُئ النْشَأَة اآلِخَرةَ 

النيب صلى اهللا عليه قول ن العذاب لِ ائم هذه مِ ت على اجلرَ دَ ك فالعقوبات اليت أُ  ،يكون يف الدنيا ويكون يف اآلخرة
ه نِ املصائب يف بدَ  ناإلنسان مِ  يبُ صِ وكذلك ما يُ  )ن عذاب اآلخرة ن مِ الدنيا أهوَ  عذابُ  ( ْني نَـ يف املتالعِ  وسلم
 (( :وقوله ]30: [الشورى))َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ  ((ن العذاب مِ  اأيضً وماله هو  هوأهلِ 

 اكما أنه أيضً   ،مضي وانقطع اليس أمرً  رّ مِ ستَ مُ ه ن أفعالِ مِ  هذا أمرٌ  على أن  الّ الفعل املضارع الدَ بت جاءَ  ))يعذب 
العذاب هو العقوبة أي  {خلينا نستمر يا عبد العزيز} ؟هو العذاب ما ، املستقبليف ايكون يف احلاضر يكون أيضً 
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ه مقرون إذا أضاف الفعل إىل املشيئة فإن  سبحانه وتعاىلاهللا  بأن  اعلينا كثريً  ر مَ  ))ن يشاء مَ  (( :وقوله ،بعاقِ يُ 
وهذا  ،ة حبكمتهه املقرونِ تِ ه فهو مبشيئَ ما فعلَ  ل رد املشيئة بل كُ  اال يفعل شيئً  سبحانه وتعاىلاهللا  ألن  ؛باحلكمة

تكون  ذٍ التعذيب وحينئِ  بُ جِ وْ تَـ سْ ى ما يَ تَ البد أن يكون قد أَ  [كذا بكسر الذال] بن يعذ مَ  واضح فإن  أمرٌ 
 اخالفً  ،ه تأىب ذلكه تأىب ذلك ورمحتَ حكمتَ  ألن  ؛ن شاء بدون ذنبعذب مَ وليس اهللا تعاىل يُ  ،هيبِ يف تعذِ  ةُ احلكمَ 

  رى "جَ  مٍ رْ وال جُ  بٍ نْ ما ذَ  ن غريِ مِ     الورى  بُ ذ عَ " وجاز للموىل يُـ           :ن قالمَ لِ 
  :مث علل ذلك بقوله

  ل " أَ سْ يُ  ال هه عن فعلِ ألن        لمُ نه تعاىل جيَ ا مِ مَ  ل " فكُ                       
عبادي إني  يا ( :اهللا يقول يف احلديث القدسي ألن  ًعا؛ لكنه ممَتِنٌع شر عقًال  هذا ليس بصحيح وهو إن جازَ 

الصاِلَحاِت َوُهَو  َوَمْن يـَْعَمْل ِمنَ  (( :يف القرآن وقال تعاىل ) احرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمً 
 إنه مقرون :قلت )) اءُ يـَُعذُب َمْن َيشَ  (( :قوله املهم أن  ]112: [طه))ُمْؤِمٌن َفال َيَخاُف ظُْلًما َوال َهْضًما 

 )) َويـَْرَحُم َمْن َيَشاءُ  (( -الفوائد بعدين نعم– ويف هذا ،التعذيب ق ن يستحِ ب إال مَ فال يعذ  اباحلكمة إذً  بايش؟
أو  بوبحم ادِ كان اإلحسان بإجيَ   اءٌ وَ ان سَ ام واإلحسَ عَ ي اإلنْـ ضِ تَ اهللا عز وجل وهي تقْ  اتِ فَ ن صِ ة مِ فَ ة صِ محَْ الر  مُ يرحَ 
يـَْرَحُم َمْن  (( ه:وقولُ  ،ها بدفع ما يضر ه وإم عُ ما ينفَ  إلنسان إما جبلبِ اهللا عز وجل تكون لِ  رمحةَ  وه فإن رُ مكْ  عِ بدفْ 

ن مِ  ،احلقيقة على وجهِ  ةٌ تَ اهللا عز وجل ثابِ  اتِ ن صفَ مِ  والرمحة صفةٌ  ،ن الرمحةمِ  ق تَ شْ هو فعل مضارع مُ  )) َيَشاءُ 
ن مَ لِ  االفً خِ  ،اإلرادةت هي اإلنعام واإلحسان و وليسَ  ،اإلنعام واإلحسان ةُ واإلحسان أو إرادَ ها إيش؟ اإلنعام آثارِ 

  ؟قال بذلك ؟ ِممننمَ  ،قال بذلك
  : األشاعرةالطلبة
 ن الرمحة معناها إرادة اإلنعام وبعضهماحملَضة فهم أشد وأشد فهم يقولون إ لةط ن ورائهم املعَ ومِ  األشاعرة :الشيخ
هذا م و نعِ ن أو يُ سِ م فرييد أن حيُ يرحَ  :عن الرمحة اإلرادة ناشئةٌ  ألن  ؛نعم والصواب خالف ذلك .اإلنعامأو  يقول:

 وا مبنعهاالذين احتج - وقالوا  :هللا على وجه احلقيقة ثابتةٌ  الرمحة صفةٌ  أن  أهل السنة واجلماعةالذي عليه مذهب 
 لى هذاجوابنا ع"  مر حىت ترحَ سِ د نفسه تنكَ ف يف الراحم جتِ عْ ضَ و  رٌ وَ الرمحة خَ  ألن  " :قالوا –ة يأن تكون حقيق
امللوك اجلبابرة قد  دُ ر والضعف فإننا جنِ وَ اخلَ  ن بابِ ع أن يكون ذلك مِ وجهني أحدمها أن مننَ  هفي :بسيط أن نقول

نسان فليس بالزم بالنسبة للرمحة يف اإل هذا املعىن الزمٌ  ض أن رِ ا لو فُ وثانيً  ،وال ضعف رٌ ون وهم ليس فيهم خوَ يرمحَُ 
اللوازم والعوارض اليت تكون لصفة  فإن ا للمخلوق وتثبت للخالق أيضً  ت حقيقةً بُ ه من الصفات اليت تثْ هللا كغريِ 

سبحانه اهللا  كما أن فات والصفات ا بينهما من الفرق العظيم يف الذ مَ لِ  ؛اخلالق ةِ فَ صِ املخلوق ال ميكن أن تكون لِ 
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قال  ))َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن  ((طيب  ،هله وال مثيل له يف صفاتِ  ه فكذلك ال شبيهَ له يف ذاتِ  له وال مثيلَ  ال شبيهَ  وتعاىل
َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن  (( ؟عندكم " كذا رمحته )) ويرحم من يشاء(( ه تعذيبَ  )) يعذب من يشاء((  رمحه اهللا: " املؤلف

 ،ب إىل غريهلَ قْ ا نُـ ب إىل اهللا عز وجل ملْ القَ  وأول يفيد احلصر فاالنقالب املعمُ  ميُ إليه ال إىل غريه فتقدِ  " وند رَ تُـ  ))
نعم  ،وار مهما فَـ  سبحانه وتعاىل؟ إىل اهللا د مهما كان الناس إىل أين مرِجُعهملكل أحعام  وال خاص؟ وهذا عامّ 

م بني عباده كُ م بيننا هو الذي حيْ كَ هللا صار هو احلَ نا إىل اد رَ وإذا كان مَ  ،سبحانه وتعاىلإىل اهللا  دّ ب يعىن الرَ فالقلَ 
ل احلكم فيما بينه وبينهم م اهللا يف العباد يشمَ كْ حُ  ، يعينهمه وبينَ ه فيما بينَ فيما كانوا فيه خيتلفون وحيكم بني عبادِ 

ون مع دُ تَ عْ مُ ـوكذلك الم اهللا بينهم يوم القيامة لفون فيحكُ تَ ون فيه فاملؤمنون مع الكفار نعم خمُ فُ م فيما خيتلِ واحلكْ 
   ))َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن  ((ى عليهم خمتلفون فيحكم اهللا بينهم يوم القيامة دَ املعتَ 
ُتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرِض َوال ِفي السَماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللِه ِمْن َوِلي َوال َنِصيٍر ((   [العنكبوت))َوَما َأنـْ

ىل يعين وْ ه لعموم الناس أَ فكونُ  ،ا أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناساخلطاب إم  ))م وما أنت (( ]22:
ُتْم ِبُمْعِجزِينَ  (( :هوقولُ  ،وا اهللازُ ون أم أعجَ ن غ ألم يظُ ه للمكذبني املعاندين أبلَ وكونُ  ،وما أنتم أيها الناس  َوَما َأنـْ

((  ا نعرف أن نَ أظنـ)هنا )ما  ؟ جنديةحجازية وال  
  حجازية: الطالب
 ))بمعجزين  ((ها وخربُ  الضمري ))أنتم  (( :هاامسُ  ،القرآن بلغة احلجاز بل بلغة قريش نعم ألن  : حجازيةالشيخ

  نعم.  "البا اخلَرب  ر جَ  )ليس(و )ما(" وبعد  :مالكوالباء هنا زائدة للتوكيد قال ابن 
  ؟ب (معجزين)عرِ كيف نُ   :الشيخ

ن مقدرة على الياء منع مِ  ياءٌ ه منصوب وعالمة نصبِ  )ما(خرب  ))معجزين  (( ،يدة للتوكِ دَ الباء زائِ  :لبالطا
  حرف اجلر الزائدة ةِ ركَ حباشتغال احملل  هاظهور 

ف املعروف حسب ل ن التكَ أي نعم هذا يف احلقيقة مِ مي هي حركة  حرف اجلر الزائدبعالمة اعراب  :الشيخ
 ))بمعجزين  ((ب باإلعراب حسب القواعد املعروفة يف النحو فالياء املوجودة اآلن عرِ أن نُ القواعد يعين البد 

 (( :ها عالمة النصب قوله تعاىلا يف احلقيقة هي نفسُ جلبتها الباء وليست خرب مع أ  ،؟ الباءهابَ وإيش اللي جلَ 
ي إذا كانت د متعَ  )زأعجَ (الزم و )زجَ عَ ( ي ألن د عَ متَـ فهو  )زأعجَ (ن هذه مِ  )) َوَما َأنـُْتْم ِبُمْعِجزِيَن ِفي اَألْرضِ 

 مبعجزِ  :؟ قال املؤلفأين املفعولإىل مفعول  ة وهي اسم فاعل فتحتاجُ يمتعد " م " فيكون كُ اكِ رَ كم عن إدْ ين رب
ه به غريَ  زُ جِ عْ ل ما يُـ ن فعنعم واملعجز هو مَ  ، ما يف مانعه مبعجزين ربكم أو مبعجزين اهللا مثًال تقديرُ  اوفً ذُ املفعول حمْ 

ها واضح يا تِ ارضَ عَ ز أعداء الرسل عن مُ جِ عْ ا تُـ ات أل زَ جِ عْ وهلذا قال بعض أهل العلم عن بعض آيات الرسل إا مُ 
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  يعين حالَ  ))معجزين  ((ن وارور حال مِ  ارّ هذا اجلَ  ))في األرض وال في السماء  (( :طيب وقوله ؟مجاعة
" لو كنتم  :كنتم يف األرض أو يف السماء وهلذا قال املؤلف  ون اهللا سواءٌ زُ جِ عْ سماء ما تُـ كم يف األرض أو يف الكونِ 

الناس يف األرض  ألن  ؛ةيقَ وليس على سبيل احلقِ  ِديرعلى سبيل التقْ  ))في السماء  وال (( :فيكون قوله فيها "
لو كنتم  ))وال في السماء  (( ض واضحرْ ؟ يف األذا قلت يف األوليل ماهذا على سبِ  وقيل إن  ،وا يف السماءوليسُ 
زون سواء  عجِ املعىن على سبيل املبالغة يعىن ال تُ  وقيل إن  ،ون اهللازُ جِ عْ كم فيها ما تُـ أن  قديرنعم لو كنتم على ت ،فيها

أي مكان   ونه يفجزُ عْ فيكون املعىن ال تُـ !  طالل ون اهللازُ كم ال تعجِ واء السماء فإن كنتم يف أعماق األرض أو يف أجْ 
اهللا ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف  يعىن به أهل السماء يعين أن  ))وال في السماء  (( :قوله وقيل إن  ،كنتم

وما أنتم مبعجزين يف  -هذا  الوجه- ، فيكون هذاالسماء ال يعجزونه وأهل األرض ال يعجزونه فأهلُ  ،األرض
  :حسان بن ثابتقول الشاعر  د على حَ  نعم ،هللا زٌ جِ عْ ن يف السماء مُ األرض وال مَ 

  ؟ه سواءُ ه وينصرُ حُ منكم وميدَ         اهللا  رسولَ  أَمن يهُجو                    
 انا نعرف مجيعً أظن  أن  األو ن ميدحه ومَ  :ه وينصره فيكون على تقديروه ما ميكن ميدحُ اللي يهجُ  ل غري الثاين ألن

مكان   كم ال تعجزون اهللا يف أي ه على معىن أن كل حال املعىن يظهر يل أنا أن   على ،فهذه مثلها ،ه سواءوينصرُ 
اد رَ ون السماء حقيقة إال أن يُـ كُ يالقرآن ال ميكن أن  نزولِ  وهذا وقتَ  ،كنتم يف السماء أو يف األرض  كنتم سواءٌ 

ي هما  وّ لُ ن يف السماء أي يف العُ ون اإلنسايف وقتنا اآلن ميكن أن يكُ  ،اجلبال مِ مَ ال ولو على قِ بالسماء ما عَ 
َوَجَعْلَنا السَماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعِرُضوَن  ((ل إليها د يصِ ما حَ  ، السماء الدنياالسماء الدنيا

االستفتاح  بعد  هذه السماء إال َال أن يدخُ  احىت النيب عليه الصالة والسالم وجربيل ما استطاع ]32: [األنبياء))
أي ال تفوتون اهللا بل إذا  " أي ال تفوتونه"  :ها اإلمجايلقال املؤلف يف تفسريِ  ))وما لكم  (( ،ان نعمذَ واالستئْ 

 بكم أدرككَ شاء أن يعذ َمَواِت َوال ِفي  ((ه شيء اهللا تعاىل ال يفوتُ  م فإنُه لِيـُْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السَوَما َكاَن الل
يكون بأمور  ه لإلنسان تارةً عقوبة اهللا عز وجل وإدراكَ  واعلم أن  ]44: [فاطر))ِإنُه َكاَن َعِليًما َقِديًرا اَألْرِض 

 ن اهللا بدون أي يه العقوبة مِ تأتِ  ها حننوتارة يكون يف أمور ما ندركُ  ،هادُ اهِ شَ معلومة لنا نُ  ااهللا أسبابً  رُ د قَ ة يُـ ي س حِ 
تكون بأسباب غري معلومة  ا أسباب نصر الرسول عليه الصالة والسالم أحيانً اآلن مثًال  ؟فهمتم ،لنا معلومٍ  سببٍ 
ا نصر اهللا تعاىل للرسول عليه الصالة والسالم يف غزوة اخلندق أسباُ  فمثًال  ،تكون بأسباب معلومة اوأحيانً 

 ن األمور اليت غري معلومة إال هي مِ  اجلنود اليت ال نراها ،ال نراها اوجنودً  امعلومة مشاهدة أرسل اهللا عليهم رحيً 
لكن اجلنود  ،وسة معلومةهم هذه حمسُ ت قدورهم وهدمت خيامَ أَ فَ كْ هم وأتْ قَ لكن الريح اليت أقلَ  ،باإلخبار بالشرع

ا بأسباب معلومة تظهر فاهللا عز وجل يدرك اإلنسان إم  ،هامُ انا عنها ما كنا نعلَ ها لوال إخبار اهللا إي اليت مل نرَ 
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  ها بطريق الوحي وقد ال نعلمها.مث قد نعلمُ  ،ة ال تظهر للعياني خفِ  ا بأسبابٍ وإم  ،يانللعِ 
ما  ((" ن عذابه كم مِ ُر ينصُ  ))وال نصير  ((م منه كُ مينعُ  ))من ولي  ((ه أي غريِ  ))ن دون اهللا وما لكم مِ  ((

ها اللغتان في؟ ال هذه اتفقت ازية) هنا هل هي جندية وال حجما(ما أدري عن  ))لكم من دون اهللا من ولي 
(ويل) هو املبتدا أليس   هو املبتدأ ))من ولي  (( ألن  ))ما لكم من دون اهللا من ولي و  ((م الرتتيب دَ عَ وذلك لِ 
" أي  ))ما لكم من دون اهللا (( :لكم من دون اهللا وقول املؤلف يعين ال ويل  ،هو اخلرب ))ولكم  (( كذلك؟

قال املؤلف " مينعكم منه  ))ن ولي مِ  ((: سبحانه وتعاىلوقوله  ،هاظ رتبتِ فَ عن الغري بالدون للحِ  رَ ح وعبـ " صَ ه غري 
من ولي وال  (( :قوله والعون لكن الصحيح أن  نعمَ ـالنصر مبعىن ال وال أعلم إال أن  وال نصري ينصركم من عذابه "

ه ويأيت إليه باخلري ولو يف غري مقابلة ل عدو ه يف مقابِ صرُ ه فينن يتوىل اإلنسان يف مجيع أحوالِ الويل مَ  أن  ))نصير 
عنك فقط قد ال  عُ فَ والنصري هو الذي يدْ  ،الشرّ  عِ اخلري ودفْ  ه يف جلبِ هو األعم هو الذي يتوال  فالويل  ،العدو

كون يف دفع املكروه ، والنصرة تج فيها إىل ناِصرا حتتَ  اليتة نَ يـ يف احلال املعَ  عنك عك لكن يدفَ ن أوليائِ يكون مِ 
ينصركم  ايجلب لكم اخلري ويدفع عنكم الشر وال أحد أيضً فكم ال وَ يعىن ما أحد يكون يتَـ  فيكون الويل هنا أعمّ 

عنهم هذا  أن يدفعَ  أحدٌ  يعُ ما يستطِ  بقومٍ  لَ بأس اهللا إذا نزَ  واقع فإن  وهذا أمرٌ  ،الضرعنكم  ن دون اهللا فيمنعُ مِ 
  منه. مهُ عَ البأس وال أن مينَـ 

(الذين)  " )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي (( ثأي القرآن والبعْ  )) َوالِذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللِه َوِلَقائِهِ  (( :قال تعاىل
ذه اجلملة كربى وصغرى وين الكربى؟ يقولون  فه )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا (( :ه؟ اجلملة االمسية يف قولِ مبتدأ أين خربُه

سمى كربى ن مبتدأ وخرب تُ وإذا كانت مكونة مِ  ،وا مجلة صغرىم سَ يُ  اإذا كانت اجلملة خربً  وصغرى: كربى
ى ألا هذه مجلة صغر  )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا ((إىل آخر اجلملة نسميها مجلة كربى  ))الذين كفروا  (( فعندنا اآلن

من  هي جزءٌ  )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي (( اجلملةا جزء من ؟ توافقون على أ جزٌء ِمن اجلملة أليس كذلك
  ؟اجلملة كيف ذلك

  : ألا خربالطالب
للداللة على الثبوت  ؛نعم وأتى باجلملة االمسية ،مجلة ها خرب فهي جزءُ ا خرب هي مبتدأ وخرب لكن أل  :الشيخ

نوعان   سبحانه وتعاىلوآيات اهللا  ،العالمة :يف اللغة ة واآليةُ آيَ  مجعُ  )) الِذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللهِ  ((واالستقرار 
ها فهي قِ ها على خالِ تِ كونية لداللَ   يف السماء واألرض فهي آياتٌ  سبحانه وتعاىله فالكونية ما خلقَ  :كونية وشرعية

 ةٌ دال  ل العموم تدُ يعىن اآليات كلها على سبي... سبه انَ تُـ  ةٍ فَ شيء منها يدل على صِ  على اخلالق وكل على اخلالق  ل
ه اخلالق وعلى قدرتِ  ودِ جُ ت على وُ فإذا كانت اآليات عظيمة دل  ،ن صفاتهعلى صفة معينة مِ  منها تدل  كل آيةٍ 
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ا آيات هي بعمومها دالة على وجود اخلالق مث  املهم أ ، ت على احلكمة وهكذاوإتقان دل  فيها إحكامٌ  وإذا ظهرَ 
 اللةٌ آية منها هلا د كل  َوِمْن آيَاتِِه  ((؟ ، هذه اآليات الكونية مثل إيشهذه الصفات اخلاصةِمن عليه  خاصة تدل

ها اهللا عز وجل ة آيات نعم ذكرَ سورة الروم عد  شوف يفو  ]37: [فصلت))اللْيُل َوالنـَهاُر َوالشْمُس َواْلَقَمُر 
أا  ها واضحاآليات الكونية أظن  ،ت به الشرائعي ما جاءَ اآليات الشرعية وه ، طيب النوع الثاين ِمن اآليات:نعم

 نعم ؟ ه ِلماذاتِ ة على اهللا عز وجل وعلى حكمَ عالمَ  ااآليات الشرعية أيضً  ،ةواضحَ  اعالمة على اهللا جد ه ألن
للمفاسد  ح ودرءٌ ها إصالألا كل  ؛هاالبشر عن أن يأتوا مبثلِ  زُ يعجز البشر عن أن يأتوا مبثلها اآليات الشرعية يعجَ 

ها بِ أمة حبسَ  كل   يف لكن اإلصالح يكونُ  ،إلصالح خذوا بالكم يا مجاعة هذه فائدةبات الشرائع جاءَ  ل كُ 
 فالش مناسِ  اليهودة على د املناسبة نعم وإن  ةُ بينهما يف هذه األمة غايَ  واجلمعُ  ،مناسب النصارىيف على فِ خْ بة والت

 النصارىدين  :النصارىلكنه بالنسبة إىل دين  ،ر ما فيه حرجسْ ر دين اإلسالم يُ سْ ن حيث هو يُ كان هذا الدين مِ 
ها اهللا وأغالل حط  لظة وشدة وآَصارغِ  افيه اليهودودين  ،حاهلم تناسب ذلك ح فيها ألن امَ سَ فيه أشياء كثرية مُ 

 ذا النيب الكرميعن ا،  ولكن النوع األول من  ،سنها لعبادهها و عَ رَ ن شَ على كمال مَ  لّ ها آيات تدُ فهذه الشرائع كل
ا مه ن الصعوبة ألن ون فيه نوع مِ كُ لكن الثاين هو الذي يَ  ،ه سهلتِ به سهل والوصول إىل حقيقَ  اآليات اإلميانُ 

هذه  هانُ م ضَ تَ تَـ ار اليت رَ م واألسْ كَ احلِ  فَ ق فيها وعرَ م ن تعَ ها إال مَ عَ ن شر ها على مَ تَ يعرف كمال الشريعة وداللَ 
هذا حالل وهذا حرام هذا قد  أعرف أن  وِين التشريع يعين كَ  مِ كَ عرفة حِ ق يف مَ م عَ ي لنا التـ غِ وهلذا ينبَ  ،األحكام

ن مِ الشرع  الذي يتبني به كونُ  هوجدا و  مم هذا هو املهِ ر ل أو ملاذا حُ ل اذا حُ مَ لكن كوين أعرف لَ  ،يكون سهل
البعث  م منه البعث ألن وا باللقاء الالزِ بُ القيامة يعين كذ  ؟ يومَ لقائه مىت ))ئه ولقا (( :وقوله ،اهللا عز وجل آياتِ 

اهللا عز وجل ثابت يف الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني قال اهللا  ولقاءُ  ،إال ببعث ال لقاءَ  ،ن لوازم اللقاءم مِ الزِ 
يعين فأنت مالقيه فيجازيك  ]6: [االنشقاق))ْدًحا َفُمالِقيِه يَا َأيـَها اِإلنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك كَ  (( :تعاىل

؟ ما ون بلقاء اهللاملنكرين للبعث يؤمنُ  يعين البعث ألن  ))ه ولقائِ  (( :وقوله ،ا شرخري وإم  اح إم دْ على هذا الكَ 
 م يقولونيؤمنون بلقاء اهللا أل: ا جديًداخلقً  كن يبعثونا ورفاتًا ما ميوالعياذ باهللا إذا كانوا عظامً  مإ  ذا فكذ بوا

"  : ن رمحة اهللا قال املؤلفس مِ ذيب اليأْ هذا التكْ  جزاءُ  هذا جزاُؤهم )) ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي (( :يقول تعاىل
ة إىل اهللا افَ ة املضَ محَْ الر  ن لك ألَ اهللا عز وجل وذ ةُ فَ ة اليت هي صِ محَْ  إىل الر وقة َال ة املخلُ محَْ ا إىل الر هلَ و حَ  " فَ ِيت ن أي جَ 
بك من  مُ حَ ي أرْ تِ رحمَ  أنتِ  ( :اهللا قال للجنة كما يف احلديث القدسي أن   ةً وقَ خملُ  ونُ ه فتكُ تِ محَْ رَ  ا دارُ  ادُ رَ قد يُـ 
منه قوله وقة و ن صفات اهللا غري خملُ تكون صفة مِ  ذٍ ق على الرمحة اليت هي وصف اهللا عز وجل وحينئِ لَ طْ وتُ  ) أشاءُ 
 رَبـَنا َوِسْعَت ُكل َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما (( :وقوله ]156: [األعراف)) َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيءٍ  (( :تعاىل
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ُع الرمحة أو ضِ وْ فما املراد بالرمحة يف هذه اآلية هل املراد ا النوع األول الرمحة املخلوقة اليت هي مَ  ]7: [غافر))
، إذا ا الصفةإذا أطلقت فاملراد  .. قلِ طْ ه إذا أُ املراد ا الرمحة اليت هي صفته ألن  ؟ الظاهر أن ي صفُتهالرمحة اليت ه

، إذا ةت قرينَ دَ جِ  إذا وُ ع الرمحة إال لها على أا مبعىن موضِ إىل اهللا فاملراد ا الصفة ما حنمِ  ةً ضافَ ت الرمحة مُ أطلقَ 
؟ وش معناه )) يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي (( ا فاألصل أا صفة من صفات اهللا إذً ة وإال نا ذه القرينلْ قرينة عمِ  توجد

املؤلف فهو  هو املعىن الصحيح لآلية وما ذكرهوهذا  ؟ما دخلوا اجلنة كذا اهللا هموإذا مل يرمحَْ  ،همن أن أرمحَ وا مِ سُ ئِ يَ 
َوُأْولَِئَك  ((ن الرمحة لى الصفة تطلق على موطِ ق عطلَ ة كما تُ الرمح ألن  ؛ال اشديدً  ار عليه إنكارً كِ نْ ل يعين ما نُـ مِ حمتَ 

َلُهْم  ((مبتدأ و )) َوُأْولَِئكَ  ((مجلتان كربى وصغرى  - سبحان اهللا العظيم- اهذه أيضً  ))َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 
 :وهلذا قال ،وا يف الشرعُ خلري ووقَـ ن اوا مِ مُ رِ ال التهديد هلم فهم حُ مَ كَ هذا لِ  ل رب كُ مبتدأ وخرب واجلملة خَ  )) َعَذابٌ 

هلم عقوبة أليمة أي يعين العقوبة  اقريبً  لنا م؟ العذاب تقد  " و(عذاب) إيش معناهملِ ؤْ مُ  ))َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم  ((
  ه معلوم ألن  ؛ن العذابار مِ ة والعياذ باهللا وذلك يف النار وال حاجة إىل شرح ما يف هذه الن مَ لِ ؤْ شديدة مُ 

؟ لة على رأي املؤلف معَرتَِضة، من أينمج ألن "  )) َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمهِ  (( :إبراهيمقال اهللا تعاىل يف قصة " 
بُوا فـََقْد َكذَب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ  (( :من قوله ؟ هذا ما إىل هذا مجلة معِرتَضة أفهمتم ]18: [العنكبوت)) َوِإْن ُتَكذ

 هوليس في إبراهيم ن كالمِ ه مِ الكالم كل  إن  :وقال بعض املفسرين ،املفسرين رُ ير وأكثَـ رِ جَ  ذهب إليه املؤلف وابن
  إبراهيمن كالم ه كله مِ وقال إن  ابن كثريار هذا شيء معرتض واختَ 

  يشكل ..: الطالب
  : وش وْجه اإلشكال؟الشيخ

( والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك  لو كان ِمن كالم إبراهيم يشكل، ) : ( أولئك يئسوا ِمن رمحيتالطالب
  يئسوا من رمحيت ) فالرمحة ليست إلبراهيم لكنها هللا عز وجل.

ن كالم ون أن هذا مِ ن ه على رأي هؤالء يظُ حىت الرسول قالَ ألن ه النيب وز أن يقولَ طيب أليس جيُ  .....: الشيخ
 طيب نشوف اآلن أوًال  ،ب كفار قريشاطِ ن كالم اهللا خيَُ مِ ه الرسول عليه الصالة والسالم نعم من كالم اهللا يرون أن 

بُوا فـََقْد َكذَب ُأَمٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ  (( َوِإْن ُتَكذ ((  األمم  هذه لو قال قائل إن فيها إشكال نقول ما فيها إشكال ألن
  .]18: [العنكبوت)) اْلَبالُغ اْلُمِبيُن َوَما َعَلى الرُسوِل ِإال  ((: وقوله ؟كذا  إبراهيموا قُ يف أمم سبَـ  ألنالسابقني 


